®

allsidige funksjoner
expression™ 710
quilt expression™ 720
PFAFF® berøringsskjerm i farger: Se sømmene i full størrelse og få all syinformasjonen du behøver direkte på berøringsskjermen i farger.
Stort syområde: Syområdet til høyre for nålen er nesten 10” (250 mm), og passer til å sy store mengder stoff eller vattering.
Det originale IDT™-systemet: Integrert dobbel transportør kun fra PFAFF®, mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt søm hver gang.
Eksklusive syteknikker fra PFAFF®: Flytende sømmer, båndsømmer (trippel, dobbel og enkel) og sømmer lag på lag.
Exclusive Stitch Creator™-funksjon: Lag nye 9 mm-sømmer eller rediger innebygde sømmer. Bare fantasien setter grenser for kreativiteten.
Én enkelt søm: Angi det nøyaktige antall sting eller sekvenser som du vil sy.
Lappeteknikk-program: Bruk lappeteknikk-programmet til å huske sømlengden som skal gjentas flere ganger.
Syfunksjoner: Omfatter automatisk trykkfotløfter, nålstopp oppe/nede, start/stopp-knapp, start søm på nytt, umiddelbar festing av tråden, trådkutter og hastigheter.
Trådspenning som justerer seg selv elektronisk: Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle syteknikker og stoffer. Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for spesielle teknikker.
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Innebygde pynte- og nyttesømmer: La deg forbløffe av det fascinerende utvalget av høykvalitets sømmer fra PFAFF® – unike dekorasjoner, perfekt sydd opp til 9mm.
Sideveissøm: Legg til vakker dekor i syprosjektene dine, med sømmer og monogrammer som er opptil 52 mm brede.
Creative signature™ syprogrammer:: Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer, speilvending av sømmer, sømplassering, stingtetthet og tvillingnålprogram.
Sensormatic knapphull: Sensormatic knapphullsfot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang.
37 nålstillinger: Slik at du kan plassere rettsømmen nøyaktig der du vil ha den. Perfekt når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller quilter.
Frihåndsmodus: Tre moduser for frihåndsquilting, maling med tråder eller stopping. Velg den beste modusen for teknikken du bruker.
Personlig meny: Lagre dine tilpassede sømmer og sekvenser i en mappe, slik at du kan sy dem på nytt når du måtte ønske det.
Hurtighjelp-system: Trykk på hurtighjelp-ikonet for å få informasjon øyeblikkelig.
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Ekstra trykkføtter: Flere trykkføtter følger med og dekker det grunnleggende behovet.
Stingplate for rettsøm: Er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer ekstrautstyr for rettsøm.
Sensor for rettsøm: Fest stingplaten for rettsøm, og maskinens sensor varsler deg hvis du velger en annen søm enn rettsøm.

Innebygd nålitræer: Gjør itræing enkelt og reduserer belastningen på øynene.
Arbeidsområde opplyst med LED-lamper: Utformet for å gi et jevnt lys over hele arbeidsområdet. LED-teknologi og lysstyringsoptikk gir utmerket belysning i arbeidsområdet.
Undertrådsensor: Varsler deg når det er lite undertråd igjen.
Elektronisk kneløfter: Hever trykkfoten med en enkel bevegelse, slik at du kan holde hendene på syprosjektet.
Knutefri rotasjonskrok: Ingen tråder blir sittende fast i spoleområdet.
Spole spolen gjennom nålen: For tidsbesparende og praktisk spoling.
Kan oppdateres: Last ned den nyeste programvareversjonen fra Internett, og oppdater raskt ved hjelp av en USB-pinne.
Språk: Velg blant 12 språk i innstillingsmenyen.
Innebygd holder for pekepinne: Her har du pekepinnen lett tilgjengelig.
Støvhette: Hold maskinen fri for støv når den ikke er i bruk.
Linjal med tomme-/cm-mål på bunnplaten: Praktisk oppmåling direkte på symaskinen.
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Lengde

Lengde/
Bredde

Innebygde skrifttyper for sying: Velg mellom et utvalg syalfabeter med store og små bokstaver, for enkel programmering.
Balanse: Balansen kan enkelt redigeres i lengden og/eller bredden når du bruker spesialstoffer og -tråder.
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